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OFERTE SERVICIU
l Angajăm confecționeri mașiniști în industria textilă,
SC BEN VESEN SRL Călărași. Relații la telefon:
0739.458.444.
l Angajam soferi pentru comunitate-permis de conducere categaoria C+E-obligatoriu. Salarizare-diurna la zi
inclusiv sambata si duminica in functie de durata
stagiului Relatii zilnic de L-V intre orele 09.00-18.00
Tel: 0722 535 020/ 0726 114 632.
l Bem Retail Group S.R.L. angajează 1 (unu) post de
Șef atelier reparații (COR 132438), pentru locația din
Otopeni, Ilfov. Programări interviu la telefon
0763.301.111. Candidații trebuie să se prezinte la
interviu cu CV.
l Asoc. ICAM cu sediul în comuna Pătrăuți, nr.13, jud.
Suceava, angajează: operator introducere, validare și
prelucrare date și menajera. Limbi străine și experiență
în sistemul educațional CLA cerute. Persoanele interesate vor depune CV-uri +foto la sediu asociației sau pe
mail: icamoffice@icamro.org
l A.N.R.S.P.S.-UT 350 Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov,
organizează în data de 27.07.2021, concurs pentru
ocuparea funcţiei de execuţie contractuale vacante de
paznic cu studii generale, cursuri autorizate de agent
pază şi ordine şi de pregătire teorerică şi practică pe
linie de arme şi muniţii, vechime minim 3 ani. Relaţii
suplimentare la telefon: 021.492.03.35 şi pe www.
anrsps.gov.ro.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Miroslava, prin Comisia de selecție, anunţă începerea procedurii de recrutare şi selecţie pentru poziția de
Administrator al societății Miroslava Industrial Parc
SRL, întreprindere publică al cărei asociat majoritar
este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice și prevederile H.G. nr. 722/2016. Dosarele de
înscriere ale candidaţilor se depun la Registratura
Primăriei Comunei Miroslava, Județul Iași, până la
data de 29 iulie 2021, inclusiv, ora 13:00. Procedura de
selecție şi conţinutul dosarului de înscriere sunt afişate
pe site-ul istituției: www.primariamiroslava.ro și pe
site-ul Societătii Miroslava Industrial Parc S.R.L: www.
miroslavaindustrial.ro. Informaţii suplimentare se pot
obține la tel. 0232295680.
l SC Cadima General Construct SRL, având CUI:
43283121, cu sediul în Sat Balta Doamnei, Comuna
Balta Doamnei, Nr. 171, Județ Prahova, angajează:
dulgher, cod COR 711501- 4 posturi; fierar betonist, cod
COR 711402- 4 posturi; montator pereți și plafoane din
ghips-carton, cod COR 712406- 2 posturi; zidar
rosar-tencuitor, cod COR 711205- 3 posturi; electrician
în construcții, cod COR 741101- 8 posturi; instalator
apă, canal, cod COR 712602- 2 posturi; faianțar, cod
COR 712201-3 posturi; femeie de serviciu, cod COR
911201- 1 post; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie,
parchet, cod COR 931301- 10 posturi; excavatorist
pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate, cod
COR 811106- 3 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de 05.07.2021, ora 12.00, la
sediul societății.
l Revista Vatra, cu sediul în municipiul Tg.Mureș, Str.
Tușnad, nr.5, judeţul Mureș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Secretar
-dactilograf, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 26.07.2021, ora 9.00; -Proba interviu în data de

26.07.2021, ora 12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime: minim un an; -cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; -are capacitate deplină de exerciţiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează; -nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul din Tg.Mureș, Str.Tușnad, nr.5. Relaţii
suplimentare la sediul: Tg.Mureș, Str.Tușnad, nr.5,
persoană de contact: Costin Bianca telefon
0770.283.820 sau 0365/801.575.
l Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților
Vâlcea cu sediul în localitatea Rm.Vâlcea, str. Calea lui
Traian nr.98, judeţul. Vâlcea organizeazã concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de Inspector de
specialitate IA –Seviciul Resurse Umane, Juridic.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute
la art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/011, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice
necesare în vederea participării la concurs și a ocupării
postului sunt: -studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic
sau juridic; -minim 5 ani vechime în activitate cu studii
superioare. Concursul se desfășoară la sediul Centrului
Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea
din str. Calea lui Traian nr.98, loc. Rm.Vâlcea, jud.
Vâlcea, astfel: -Proba scrisă în data de 27 iulie 2021, ora
10:00; -Proba interviu în data de 29 iulie 2021, ora 10:00.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare și se vor depune în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Centrului Regional de
Formare Profesională a Adulților Vâlcea, respectiv 16
iulie 2021, ora 14:00. Relaţii suplimentare la sediul
CRFPA Vâlcea din localitatea Rm.Vâlcea, str. Calea lui
Traian nr.98, judeţul Vâlcea, telefon 0250/713798.
Persoana de contact Floricel Monica Elena/Stelea Ionela
Magdalena. Director Doina Stroe.
l Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea cu sediul în localitatea Rm.Vâlcea, str. Calea
lui Traian nr.98, judeţul. Vâlcea organizeazã concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de
Consilier IA – Serviciul Formare Profesională. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.
3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare
în vederea participării la concurs și a ocupării postului
sunt: -studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență -minim 5 ani vechime în
activitate cu studii superioare. Concursul se desfășoară
la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a
Adulților Vâlcea din str. Calea lui Traian nr.98, loc.
Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea, astfel: -Proba scrisă în data de
28 iulie 2021, ora 10:00; -Proba interviu în data de 30
iulie 2021, ora 10:00. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute de art.6 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și
se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea, respectiv 16 iulie 2021, ora
14:00. Relaţii suplimentare la sediul CRFPA Vâlcea din
localitatea Rm.Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.98,
judeţul Vâlcea, telefon 0250/713798. Persoana de
contact Floricel Monica Elena/Stelea Ionela Magdalena.
Director Doina Stroe.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul în localitatea Slatina, strada Bulevardul Sfântul Constantin
Brâncoveanu, numărul 1, județul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante
de execuție, de: -referent sportiv gradul IV -salvator
acvatic -(număr posturi: 1) -Compartiment Activități
Sportive și de Agrement Club Nautic, conform H.G.
nr.286/2011. Concursul se va desfășura astfel: -depunere
dosare concurs: în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, respectiv până la 16.07.2021,
ora 16.00; -selecția dosarelor: 19.07.2021; -proba scrisă:
26.07.2021 -ora 10.00; -interviul: 29.07.2021 -ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: Condiţii specifice:
-atestat profesional de salvamar; -studii medii de specialitate sportivă (liceu cu program sportiv), absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă -minim 1
an sau -studii medii de alte specialități, absolvite cu
diplomă de bacalaureat -minimum 3 ani vechime în
muncă, coroborat cu minimum 1 an activitate în domeniul sportului sau cu calificare de antrenor. Relaţii
suplimentare se pot obţine la Compartiment Juridic,
Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, de luni până joi,
între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00 sau
la telefon 0349/738.657.
l Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu sediul în
București, Str.Aviator Popișteanu, nr.46, sector 1,
anunță organizarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor, nr. 248, Bl.S19, sector 3, în temeiul HG nr.286/2011
a concursului pentru ocuparea postului vacant de
Director General al CAS Ilfov. Concursul constă într-o
probă scrisă ce se va desfășura în data de 26.07.2021 și
interviu ce se va desfășura în termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Concursul
se va desfășura în data de 26.07.2021, ora 10.00 (proba
scrisă), la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență
București din Splaiul Independenței, 169, București
050098. Proba interviu se va desfășura la sediul CNAS
din București, Calea Călărașilor, nr.248, Bl.S19, sector
3. Cerințele și criteriile de selecție specifice pentru
ocuparea prin concurs a postului de Director General al
Casei de Asigurări de Sănătate sunt următoarele: a)
pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului: (i)pregătire de
bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă; (ii)pregătire
complementară/ managerială în domeniul de activitate
al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de
perfecționare/specializări /competențe/ master /doctorat
(dovedite prin acte); (iii)vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției -minim 7 ani
(carnet de muncă -copie legalizată sau orice alt înscris
doveditor în acest sens); (iv) activitate desfășurată în
funcții de coducere de minim 2 ani; b) candidații vor
prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; c)
candidații vor prezenta un Curriculum Vitae din care să
rezulte activitatea desfășurată; d)candidații vor
prezenta planul de management din care să rezulte
abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de
performanță și indicatorii de referință asociați pentru
îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de
Director general în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate; e)să aibă capacitate de exercițiu deplină
(dovedită prin declarație notarială); f)să fie apți din
punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical și
act doveditor; g)să nu fi suferit condamnări penale
definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu
funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate); h)
să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor
legale în domeniul fiscal -dovada prin cazier fiscal; i) să
prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că
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sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România,
emise de autoritatea competentă; j)să aibă calitatea de
asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
potrivit legii. Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul CNAS -Cabinet Președinte până la data de
16.07.2021 (inclusiv) până la ora 14.30. Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs,
actele necesare înscrierii și bibliografia de concurs se pot
obține la sediul CNAS -Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal, tel: 0372/309.240, pe pagina
de internet a CNAS, respectiv la sediul CAS Ifov
-Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Evaluare
Personal, tel: 021 / 224.19.82 int.102 și pe pagina de
internet a CAS Ilfov.
l Anunţ pentru concursul de ocupare a unor posturi
vacante de execuție și de conducere, personal contractual la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate organizat în perioada 02.07.2021
–05.08.2021. Autoritatea Națională de Management al
Calității în Sănătate organizează la sediul din Splaiul
Independenței nr. 202 A, Sector 6, Bucureşti, concurs în
condițiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unor
posturi vacante de execuţie și de conducere, personal
contractual din cadrul instituției, după cum urmează:
Condiţii generale de participare la concurs pentru toate
posturile scoase la concurs: a) să aibă cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; b) să cunoască limba română,
scris şi vorbit; c) să aibă vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d) să aibă capacitate deplină de
exerciţiu; e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau
de unităţile sanitare abilitate; f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)
să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 1.
Direcția Generală de Standardizare și Acreditare
-Unitatea de Evaluare și Acreditare a Spitalelor –Birou
Acreditare Spitale –1 post consilier gradul IA. Condiții
specifice: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în medicină, farmacie, asistență
medicală, juridic sau economic; Vechime în specialitatea
studiilor absolvite minimum 6 ani; Curs perfecționare/
specializare *: Master sau doctorat în management
sanitar sau sănătate publică organizat într-o instituție
de învățământ superior acreditată, potrivit legii sau
Curs de perfecționare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătății sau
Curs de managementul calității serviciilor de sănătate,
organizat de un furnizor de formare recunoscut de către
ANMCS sau Curs de manager de calitate al serviciilor
de sănătate, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau Curs de auditor clinic,
organizat de un furnizor de formare recunoscut de către
ANMCS sau Curs de evaluator de servicii de sănătate
spitalicești, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS. * se echivalează cu experiență
contractuală continuă de minim 5 ani în sectorul spitalicesc/dializă sau în administrația publică din sănătate.
2. Direcția Generală de Standardizare și Acreditare
-Unitatea de Evaluare și Acreditare a Spitalelor –Birou
Evaluare Spitale –1 post consilier gradul IA. Condiții
specifice: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în medicină, farmacie, asistență
medicală, juridic sau economic; Vechime în specialitatea
studiilor absolvite : minimum 6 ani; Curs perfecționare/
specializare *: Master sau doctorat în management

sanitar sau sănătate publică organizat într-o instituție
de învățământ superior acreditată, potrivit legii sau
Curs de perfecționare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătății sau
Curs de managementul calității serviciilor de sănătate,
organizat de un furnizor de formare recunoscut de către
ANMCS sau Curs de manager de calitate al serviciilor
de sănătate, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau Curs de auditor clinic,
organizat de un furnizor de formare recunoscut de către
ANMCS sau Curs de evaluator de servicii de sănătate
spitalicești, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS. * se echivalează cu experiență
contractuală continuă de minim 5 ani în sectorul spitalicesc/dializă sau în administrația publică din sănătate.
3. Direcția Generală de Standardizare și Acreditare
-Compartiment Coordonare și Evaluare Corp Evaluatori –1 post consilier gradul IA. Condiții specifice:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în științe medicale sau
farmacie; Vechime în specialitatea studiilor absolvite:
minimum 6 ani; Cunoștințe de operare calculator: nivel
avansat. 4. Direcția Generală de Standardizare și Acreditare – Compartiment Educație, Cecetare și Managementul Calității –2 posturi consilier gradul IA. Condiții
specifice: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în științe medicale,
farmacie; Vechime în specialitatea studiilor absolvite:
minimum 6 ani; Cunoștințe de operare calculator: nivel
avansat. –1 Post consilier gradul IA: Condiții specifice:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în științe economice; Vechime
în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani;
Cunoștințe de operare calculator: nivel avansat. –1 Post
consilier gradul I: Condiții specifice: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în științe economice; Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 3 ani; Cunoștințe de
operare calculator: nivel avansat. 5.Direcția Generală
de Standardizare și Acreditare -Unitatea de Standarde
pentru Serviciile de Sănătate –Birou Standarde pentru
Serviciile de Sănătate Spitalicești –2 posturi consilier
gradul IA. Condiții specifice: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în științe medicale sau farmacie; Vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6 ani; Studii de
masterat sau competență în managementul serviciilor
de sănătate și sociale sau specialitate în sănătate publică
și management sanitar, absolvite cu diplomă; Curs de
Managementul calității serviciilor de sănătate, absolvit
cu diplomă sau curs de evaluator servicii de sănătate
spitalicești, absolvit cu diplomă; Cunoștințe de operare

calculator cu gestionare Windows și pachet Microsoft
Office: nivel avansat. 6.Direcția Generală de Standardizare și Acreditare -Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate –Birou Standarde pentru Serviciile de
Sănătate din Ambulatoriu –2 posturi consilier gradul
IA. Condiții specifice: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe
medicale sau farmacie; Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani; Studii de masterat sau
competență în managementul serviciilor de sănătate și
sociale sau specialitate în sănătate publică și management sanitar, absolvite cu diplomă; Curs de Managementul calității serviciilor de sănătate, absolvit cu
diplomă sau curs de evaluator servicii de sănătate
spitalicești, absolvit cu diplomă; Cunoștințe de operare
calculator cu gestionare Windows și pachet Microsoft
Office: nivel avansat. 7. Direcția Generală de Standardizare și Acreditare –Unitatea de Evaluare și Acreditare a
Unităților Sanitare din Ambulatoriu –Compartiment
Evaluare Unități Sanitare din Ambulatoriu –1 post
consilier gradul IA. Condiții specifice: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în
științe medicale /economice /inginerie /juridice; Vechime
în specialitatea studiilor absolvite minimum 6 ani;
Cunoștințe de operare calculator: nivel avansat. 8.
Direcția Generală de Standardizare și Acreditare –
Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare
din Ambulatoriu – Compartiment Acreditare Unități
Sanitare din Ambulatoriu –1 post consilier gradul IA.
Condiții specifice: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în științe medicale /
economice /inginerie /juridice; Vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minimum 6 ani; Cunoștințe de
operare calculator: nivel avansat. 9. Direcția Economică
–Birou administrativ -2 posturi consilier gradul IA.
Condiţii specifice: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe
economice, juridice sau administrative; Vechime în
specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani; Cunoștințe de operare calculator: nivel avansat. 10. Direcţia
Economică –Compartiment Achiziții Publice -1 post
consilier gradul IA. Condiții specifice: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în științe economice; Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani; Experiență în
domeniul achizițiilor publice de minim 5 ani într-o
instituție publică constituie un avantaj; Cunoștințe de
operare calculator: nivel avansat. 11.Direcţia Economică –1 post director gradul II. Condiții specifice:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în științe economice; Vechime
în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6 ani;

ANUNȚURI
Deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor
dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi,
conform art.19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; Cunoștințe de operare calculator: nivel avansat;
Experiență managerială pe posturi de conducere în
compartimentul financiar-contabilitate /economic în
instituții publice reprezintă un avantaj. 12.Serviciul
Juridic -2 posturi consilier juridic gradul IA. Condiții
specifice: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe juridice;
Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 6
ani; Experiență în activitatea juridică: minimum 6 ani.
13.Birou Comunicare și Relații Externe –1 post consilier
gradul IA. Condiții specifice: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în ştiinţe ale comunicării, marketing sau jurnalism;
Vechime în specialitatea studiilor absolvite -minimum 6
ani; Experiență în relaţii publice sau comunicare –
constituie un avantaj; Cunoștințe de operare calculator:
nivel avansat. 14.Compartiment Audit Intern –1 post
auditor gradul IA. Condiții specifice: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în
științe economice sau juridice; Vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minimum 6 ani; Experiență în audit
intern, management și/sau control intern și/sau guvernanță - constituie un avantaj. 15. Compartiment Implementare Proiecte: –1 Post consilier gradul IA. Condiții
specifice: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în științe sociale
(economic, juridic); Vechime în specialitatea studiilor
absolvite: minimum 6 ani; Cursuri / specializări: Management de proiect / Expert accesare FSC; Experiență
anterioară în proiecte cu finanțare nerambursabilă de
cel puțin 6 luni; Cunoștințe de operare calculator: nivel
mediu. –1 Post consilier gradul I. Condiții specifice:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în științe sociale (economic,
juridic); Vechime în specialitatea studiilor absolvite:
minimum 3 ani; Cursuri /specializări : studii europene /
management de proiect; Cunoștințe de operare calculator: nivel mediu. –1 Post consilier debutant. Condiții
specifice: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în științe sociale
(economic, juridic); Vechime în specialitatea studiilor
absolvite: nu este cazul; Cursuri /specializări: management de proiect /studii europene; Cunoștințe de operare
calculator: nivel mediu. Concursul constă în 3 etape: 1.
Depunerea dosarelor; 2. Proba scrisă; 3. Proba interviu.
Depunerea dosarelor –din data de 05.07.2021 și până la
16.07.2021, ora 14:00; Selectia dosarelor și afișarea
rezultatelor –la data de 20.07.2021, ora 16.30; Proba
scrisă –26.07.2021, ora 10:00 (posturi de execuție) /ora
13:00 (post de conducere); Interviul –30.07.2021, ora
09:00 (posturi de execuție) /ora 11:00 (post de conducere). Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Autorității Naționale de Management al
Calității în Sănătate (Splaiul Independenței nr.202 A,
Sector 6, Bucureşti, Telefon: 021/211.52.75, etaj VII,
camera 24A) şi vor conţine în mod obligatoriu: -cerere
de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice; -copia actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz; -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; -carnetul
de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere
că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează; -adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate; -curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în
copii legalizate sau însoțite de documentele originale.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor,
proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot
depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare
de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,
respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a
interviului. Termenul limită de afişare a rezultatului
contestaţiilor este de o zi lucrătoare. Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi
lucrătoare de la expirarea termenului comunicării
rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă. Infor-
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maţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la
Serviciul Resurse Umane, dna. Alina –Mihaela
TENTEA -0734.991.407. Bibliografia se postează pe
site-ul Autorității Naționale de Management al Calității
în Sănătate la rubrica Interes public /Informații publice
/Carieră Profesională.

CITAȚII
l Hagea Tivador este citat pe data de 15.07.2021, ora
09.30, la Judecătoria Câmpeni în dos. Nr. 200/203/2021,
în calitate de pârât.
l Numita, Raileanu Ionela este chemata in data de
10.09.2021, ora 08.30 la Judecatoria Iasi, C19m, sala 2,
et.1, in calitate de parata in ds. 30816/245/2020, obiect
divort cu minori, reclamant Raileanu Neculai Gabriel.
l Oprea Ion, cu ultimul domiciliu in sat Marginenii de
Jos, jud. Prahova, este chemat la Judecatoria Campina,
in ziua de 25.08.2021, ora 10.00, in calitate de parat, in
proces cu Nica Mariana – reclamant pentru exercitare
autoritate parinteasca, stabilire domiciliu minor si
pensie in dosarul nr. 4615/204/2019.
l Se citeaza paratul Olar Aurel, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Str. Silindia, Nr. 115, Silindia, Arad, in
proces cu reclamanta Enel Energie SA, avand ca obiect
cerere de valoare redusa, la Judecatoria Ineu, camera
Sala 1 de Judecata (parter), complet cs_1cons_2021),
ora 10:15, pentru termenul din data de 19.07.2021.
l Dosar nr. 1935/305/2021, Termen la 23 septembrie.2021. Prin prezenta somație se aduce la cunoștința
celor interesați faptul că reclamanta Beres Rozalia,
domiciliată în com. Hăghig, nr. 309, jud. Covasna, solicită dobândirea prin uzucapiune, conform prevederilor
art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, a dreptului de
proprietate asupra 8/12 parte (16/24) din imobilul
înscris în CF. nr. 24.200 - Hăghig, nr. top. 584/1-grădină,
în suprafață de 382 mp. Toți cei interesați pot face
opoziție în termen de 30 de zile de la afișare, la Judecătoria Sf. Gheorghe, str. Kriza Janos, nr. 2, jud. Covasna,
cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 1 lună de
le emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea cererii.
l Niculita Cristinel-Daniel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Strada Columnei, Nr.4, Bl.N2,Et.4, Ap.16,
700409, Iași, este chemat la Judecătoria Iași, cu sediul
în Iași, str.Anastasie Panu, nr.25, județul Iași, în calitate
de pârâtă, în proces cu Eon Energie Romania SA în
calitate de Reclamant, cerere de valoare redusă -dosar
numărul 529/245/2021.

PROPUNERI AFACERI
l Societatea ITINERA SA Tortona, Sucursala București, solicită oferte pentru realizarea lucrărilor necesare
asigurării coexistenței LEA 400kV Domnești București
Sud cu “Lăgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km
55+520”- Lot 1- Amenajare nod rutier CB- DN4 (Oltenița)- Km 29+500-km 33+190”, traversarea peste
DNCB făcându-se în deschiderea 91-92. Ca urmare,
cererea de ofertă se referă la totalitatea lucrărilor necesare pentru realizarea coexistenței, după cum urmează:
1.În deschiderea de traversare, LEA va fi balizată de zi
cu balize sferice montate pe conducătorul de protective.
Conform „1RE-IP69-91 Balizare LEA”, balizele sferice
se montează la 50<d>75m față de capete pe restul
deschiderii din 50 în 50m. Se vor monta 3 balize sferice.
2.Stâlpii numărul 91, respectiv 92 se vor vopsi alternativ
în culori roșu-alb, pe tronsoane de câte 6m, începând de
la bază, cu culoarea roșie (anexa SC). 3.Deoarece lanțurile de izolatoare sunt din sticlă, se vor înlocui cu lanțuri
de izolatoare triple de întindere tip compozit, care sunt
mai ușoare. Lanțurile de izolatoare noi vor fi echipate
cu piese tip PR, pentru a compensa pierderile de
conductor. Ofertele vor fi transmise departamentului
Achiziții al societății, pe adresa: Bdul.Metalurgiei, nr.87
sau pe adresa de mail: mircea.vladescu@itineraspa.ro

DIVERSE
l Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C.
Flavus Investitii S.R.L., anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea

procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”,
pentru proiectul: “Construire spalatorie auto, spatii
servicii, alei pietonale si carosabile, imprejmuire teren si
racorduri utilitati (fara racorduri utilitati- aminetare cu
energie electrica si gaze naturale in aceasta etapa”propus a fi amplasat in jud.Brasov, Mun.Brasov, Str.
Turnului, Nr.5, CF-163676. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza poate fi consultata in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri
intre orele 8.00-14.00 la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Brasov, Str.Politehnicii, nr.3, Mun.Brasov sau
pe site-ul A.P.M.Brasov http://apmbv.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Brasov, str.Politehnicii, nr.3,
Mun.Brasov (Fax: 0268.419013, e-mail office@apmbv.
anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data
publicarii anuntului).
l CII Tudor Geanina, lichidator judiciar al debitorului
Servnos SRL, conform Sentintei nr. 324 din 23.06.2021
pronuntata de Tribunalul Prahova, sectia a II-a Civila,
de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.
4874/105/2020, in temeiul art. 145 alin. 1 lit D coroborat
cu art. 147 din Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolventei si de insolventa notifica intrarea
in faliment prin procedura simplificata a debitoarei
SERVNOS SRL, Cod de identificare fiscala 6305438,
sediul social Municipiul Ploieşti, Str. Beresti, Nr. 30,
Judet Prahova, numar de ordine in registrul comertului
J29/2505/1994. Termenul limita pentru depunerea cererilor privind creantele nascute dupa deschiderea procedurii: 10 zile de la primirea notificarii. Prin Sentinta de
trecere la faliment in procedura simplificata s-a dispus
dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de
administrare al debitorului. A fost confirmat in calitate
de lichidator judiciar CII Tudor Geanina, care va indeplini atributiile prevazute de art. 64 din Lege. In
temeiul art.151 din Legea privind procedura insolventei
s-a dispus, de asemenea, sigilarea bunurilor din averea
debitoarei si indeplinirea celorlalte operatiuni de lichidare. Urmatorul termen stabilit pentru continuarea
procedurii este 06.10.2021, ora 9.30.
l SC Enjoy Barrio Social SRL sediul în str. Vântului, nr.
13-17, ap. 28, mansardă, sector 3, București, înregistrată
la ONRC-ORCTB cu CUI nr. 42623845 informează pe
cei interesanți că s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea restaurant +
terasă. Desfășurată în str. Biserica Amzei, nr. 30, (corp
C1 și curte -destinația terasă), sector 1, București. Informații se pot solicita la sediul Agenției Pentru Protecția
Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.
1 (Barajul Lacul Morii- în spatele benzinăriei LUKOIL),
între orele 9:00-12:00, de luni până vineri. Propuneri
sau contestații se pot depune la sediul A.P.M București
în termen de 10 zile de la dată publicării prezentului
anunț.
l Anunț public. A.P.M. Vrancea și S.C. Soragmin
S.R.L. din comuna Banca, sat Sălcioara, județul Vaslui,
anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției
pentru Protecția Mediului Vrancea de încadrare a
planului urbanistic zonal -„Amenajare iaz piscicol cu
valorificare agregate” propus a fi amplasat în extravilan
Mărășești, T 86, P %459, județul Vrancea, titular S.C.
Soragmin S.R.L. în procedura de adoptare fără
evaluare de mediu. Observațiile publicului se vor primi
în scris, sub semnătură și cu date de identificare la
sediul A.P.M. Vrancea, de luni până joi, între orele 8.00
–16.30 și vineri între orele 8.00–14.00, în termen de 10
zile calendaristice de la data publicării anunțului.
l CII Petcu Viorica, administrator judiciar al debitorului Eurogia Oprea SRL, conform Incheierii din data
de 22.06.2021, pronuntata de Tribunalul Prahova,
sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si
Fiscal, in dosarul nr. 2631/105/2021, in temeiul art. 71
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa notifica deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului
Eurogia Oprea SRL, CUI 27149668, sediul social in
Ploiesti, str. Rahovei, nr. 39, jud. PH, J29/867/2010.
Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei este
05.08.2021. Termenul limita pentru depunerea de catre
creditori a opozitiilor la incheierea de deschidere a
procedurii, pronuntata ca urmare a cererii formulate de
debitor: in 10 zile de la primirea notificarii; termenul
limita pentru solutionarea opozitiilor: 10 zile de la data

expirarii termenului de depunere a acestora; termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea
si publicarea tabelului preliminar al creantelor in BPI
este 24.08.2021; termenul limita pentru definitivarea
tabelului creantelor este 17.09.2021; termenul limita de
depunere la dosarul cauzei, de catre debitor, a actelor si
informatiilor prevazute de art. 67 alin 1 este 01.07.2021;
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26,
bl. 34R2, ap.2, jud. Prahova in data de 30.08.2021, ora
13, ordinea de zi urmand a fi stabilita ulterior, prin
convocator.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Comuna Poiana Stampei, cu sediul în localitatea Poiana Stampei, str. Principală nr. 228, județul
Suceava, cod poștal 727430, telefon 0230/575.177, fax
0230.575.177, e-mail: poiana_stampei@yahoo.com, cod
fiscal 5021250. Reglementări legale privind acordarea
de finanţare nerambursabilă: -Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
-Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările
ulterioare; -Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; -Ordinul
Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018 privind
finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârea nr.1447/2007 privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu
modificările și completările ulterioare. Perioada de
finanţare: anul 2021. Domeniile pentru care se acordă
finanţarea nerambursabilă: 15.000Lei -susținere performanță sportivă. Criteriile de acordare a finanţărilor
nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul
privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de
la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes
local. Documentația pentru elaborarea și prezentarea
propunerilor de programe/proiecte sportive se poate
obține de pe site-ul Comunei Poiana Stampei: www.
poianastampei.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 05.08.2021, ora 10.00. Perioada la
care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de
proiecte este: 06.08.2021-09.08.2021.
l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.Timiș
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi în
comuna Ghiroda: str.Codrului, str.Liniștei, str.Fagului,
Str.Craiman, Str.Mesteacănului, legătura cl. Lugojului-Codrului-str.Biruinței, str.Holdelor, str.Soarelui, str.
Arinului, str.Plegrinului, str.Talian, str. Dorului, str.
Armoniei -lot 6”. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția mediului
-A.P.M.Timiș, din municiupiul Timișoara, b-dul Liviu
Rebreanu, nr.18-18A, jud.Timiș, în zilele de luni-joi,
între orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00,
precum și la următoarea adresă de internet: http://apmt.
anpm.ro -Secțiunea acorduri de mediu.
l SC Cernica Hale SRL, judeţ Mureş, mun.Târgu
Mureş, Str.Privighetorii, nr.4, titular al proiectului
„Construire hală depozitare, parter înalt, împrejmuire
şi utilităţi”, anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului*), pentru
proiectul Construire hală depozitare, parter înalt,
împrejmuire şi utilităţi, propus a fi amplasat în propus
a fi amplasat în Comuna Cernica, Sat Căldăraru, Tarla
1, Parcela 18, lot 2, nr.cad 57778, judeţ Ilfov. 1.Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului Ilfov din Bucureşti, str.Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, în zilele de luni-joi, între orele
08.00-16.30, și vineri, 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

l În temeiul art. 145 alin. (2) lit. f), art. 147 alin. (1) si
art. 99 din Legea nr. 85/2014 comunicăm deschiderea
procedurii simplificate de faliment a debitorului SC
Kohinor Construction SRL, CIF: 33006212,
J26/988/2014, dosar nr. 2376/102 anul 2020 –Tribunalul
Specializat Mures. Termen pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului
născute în perioada de observatie 13.07.2021. Termenul
pentru verificarea creantelor prevazute la art. 146 alin.
(3) din Legea 85/2014, de intocmire si publicare a tabelului suplimentar de creante nu va depasi 30 de zile de
la expirarea termenului limita de inregistrate a cererii
suplimentare de creanta.Termenul de depunere la
tribunal a contestatiilor este de 7 zile de la publicarea în
BPI a tabelului suplimentar. Lichidator judiciar,
Cabinet Individual de Insolventa Rischar Andreea
SOMAȚII
l Somaţie. Având în vedere că prin acţiunea civilă ce
face obiectul dosarului nr.1971/55/2021 al Judecătoriei
Arad, petenţii Covaci Ana şi Covaci Ionel, cudomiciliul
ales în Arad, str.N.Grigorescu, nr.7, jud. Arad, solicită
dobândirea prinuzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului înscris în CF nr. 305191 Şagu, nr. top
177-178/a Firiteaz, provenit din CF vechi 875 Firiteaz în
suprafaţă de 1.439mp, situat în Firiteaz, nr.2020,
compus din casă şi teren, imobil asupra căruiasunt
menţionaţi în cartea funciară ca proprietari Mureşan
Emil şi Mureşan Ana, cei interesaţi sunt invitaţi să facă
opoziţie faţă de această acţiune în termen de 1 lună de
la afişarea prezentei, în caz contrar urmând a se trece la
judecarea cauzei.
l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub nr.121/248/2021, posesori: -Zărnescu
Ovidiu-Ionuț, având domiciliul în orașul Întorsura
Buzăului, strada Morii, nr.2A, județul Covasna, a
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului situat în orașul Întorsura
Buzăului, strada Prieteniei, județul Covasna, în suprafață de 2.057mp, înscris în C.F. nr. 25851 Întorsura
Buzăului (CF vechi 3945 Buzăul Ardelean) nr.top.
2363/3/316 în suprafață de 3.784mp arabil, având ca
proprietar tabular pe Boricean Gh.Gheorghe și care se
învecinează la vest cu imobilul deținut de Tohănean
Mihail și Tohănean Elena-Sânziana, la nord cu imobilul
cu nr.cadastral 25355 (Boricean Marius Petre și Boricean Cristina) și Tărlungeanu Vasile Romică, la est cu
strada Prieteniei și la sud cu imobilul cu nr.cadastral
25264 (Boricean Nicolae); - Tohănean Mihail și Tohănean Elena-Sânziana având domiciliul în orașul Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.231, județul
Covasna, au invocat dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra imobilului situat în
orașul Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul,
nr.231, județul Covasna, în suprafață de 1.835mp,
înscris în C.F. nr. 25851 Întorsura Buzăului (CF vechi
3945 Buzăul Ardelean) nr.top. 2363/3/316 în suprafață
de 3.784mp arabil, având ca proprietar tabular pe Boricean Gh.Gheorghe și care se învecinează la vest cu
strada Mihai Viteazul, la nord cu imobilul cu nr.cadastral 25355 (Boricean Marius Petre și Boricean Cristina)
și Tărlungeanu Vasile Romică, la est cu imobilul deținut
de Zărnescu Ovidiu Ionuț și la sud cu imobilul cu nr.cadastral 25264 (Boricean Nicolae). Toți cei interesați sunt
somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz
contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 30
de zile de la emiterea celei din urmă publicații.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 538/246/2021
cu termen de judecata la data de 14.07.2021, reclamantul Ples Darius Ionut, domiciliat in Mocrea nr. 206,
judetul Arad, in contradictoriu cu paratul Berlo Teodor,
cu domiciliul necunoscut, solicita inscrierea dreptului
de proprietate pe titlu de uzucapiune extratabulara si
jonctiunea posesiilor, asupra imobilului in suprafata de
463 mp din totalul de de 810 mp, care corespunde cotei
de propunere de 8/14, inscrisa in CF nr. 307080 Ineu, cu
nr. top 383-384/b si cad: C1 top 383-384/b, compus din
curte/gradina si casa. Petentul sustine ca foloseste acest
imobil de peste 20 de ani, prin jonctiunea posesiei
impreuna cu antecesorii sai, exercitand o posesie
pasnica, publica, continua si sub nume de proprietar. In
urma acesteia sun somati, in baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toti cei interesati ca de indata sa
inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz
contrar, in termen de o luna de a aceasta ultima publicare se va proceda la rezolvarea cererii. Prezenta

somatie se va afisa timp de o luna la Tabla de afisare a
Judecatoriei Ineu si la Primaria orasului Ineu.

ADUNĂRI GENERALE
l Dispoziția nr.15 din data de 29.06.2021privind convocarea ședinței extraordinare a Convenției naționale a
Colegiului Psihologilor din România. În temeiul dispozițiilor art.41 lit.c) din Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din România, ale art.51 alin.1 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.788/2005, precum și ale art.15
alin.1 și alin.2 din Regulamentul din 2018 de organizare
și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din
România aprobat prin Hotărârea Convenției naționale
a Colegiului Psihologilor din România nr.4/2018, Președintele Colegiului Psihologilor din România dispune:
Art.1. Se convoacă ședința extraordinară a Convenției
naționale a Colegiului Psihologilor din România la data
de 07.08.2021, ședință ce se va desfășura conform
Procedurii de organizare la distanță a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România aprobată
prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din
România nr.3/2021. Toate detaliile privind desfășurarea
ședinței extraordinare a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România, inclusiv ora și locațiile
stabilite pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale vor fi aduse la cunoștința membrilor Convenției
naționale cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței.
Art.2. În cazul în care la prima convocare, realizată
potrivit art.1, condiția de cvorum nu este îndeplinită,
ședința extraordinară a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România este convocată pentru
data de 22.08.2021, în condițiile prevăzute la art.1 din
prezenta dispoziție. Art.3. Documentele supuse dezbaterii și, după caz, aprobării Convenției naționale a
Colegiului Psihologilor din România, vor fi transmise
membrilor Convenției naționale cu minimum 20 de zile
înainte de data ședinței, în conformitate cu prevederile
art.16 alin.2 din Regulamentul din 2018 de organizare și
funcționare internă al Colegiului Psihologilor din
România aprobat prin Hotărârea Convenției naționale
a Colegiului Psihologilor din România nr.4/2018. Art.4.
Prezenta Dispoziție a fost emisă astăzi, 29.06.2021, și va
fi comunicată membrilor Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România prin e-mail, prin afișare
pe site-ul www.alegericpr.ro și prin publicare în massmedia, în condițiile legii.
l Convocator completat al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IFMA Imobiliare S.A.: Consiliul
de administraţie al societăţii IFMA Imobiliare S.A.
Bucureşti, cu sediul în Şos. Nordului nr.24-26, etaj 3,
camera 2, Sector l, Bucureşti, România, înregistrată la
Registrul Comerţului cu nr. J40/2290/2008, C.U.I.
25157095 în conformitate cu prevederile art.117 indice
1 din Legea nr.31/1990, modificată şi completată, având
în vedere solicitarea acţionarului SIF Muntenia SA din
data de 30.06.2021 pentru completarea ordinii de zi a
adunării generale extraordinare a acţionarilor convocată pentru data de 29/30.07.2021, ora 11:00, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor, convocată pentru data de la data de
29/30.07.2021, ora 11:00, la sediul social din București,
Șos. Nordului nr.24-26, etaj 3, camera 2, sector l, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
nr.2604 din data de 25.06.2021 şi publicată în ziarul
Jurnalul Cotidian Naţional din 25.06.2021, astfel încât
ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor din data de 29/30.07.2021 astfel cum a fost
completată este următoarea: 1. Modificarea Actului
constitutiv, având în vedere cesiunea de acţiuni intervenită în data de 15.06.2021 între acţionarul Weybridge
Property Co SRL şi noul acţionar Weybridge Holdings
Limited precum şi schimbarea sediului acţionarului
Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., după
cum urmează: 1.1 Preambul- se va modifica adresa SIF
Muntenia S.A. din: „SIF Muntenia persoana juridică
română, având sediul în Splaiul Unirii nr.16, sector 4,
Bucureşti, deţinătoare a 101,737 de acţiuni, în valoare
totală de 187.196,08 lei, reprezentând 13,95169% din
capitalul social al societăţii”, în: “Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., persoană juridică
română, având sediul în Strada Serghei Vasilievici
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Rahmaninov nr.46-48, sector 2, Bucureşti, deţinătoare a
101.737 de acţiuni, în valoare totală de 187.196,08 lei,
reprezentând 13,95169% din capitalul social al societăţii;” 1.2 Se va înlocui acţionarul Weybridge Property
Co SRL cu: „Weybridge Holdings Limited, persoană
juridică cipriotă, cu sediul în Strovolou 77, Strovolos
Centre, ap/birou 303, Strovolos, P.C. 2018, Nicosia,
Cipru, înregistrată sub nr.82132, deţinătoare a 544219
de acţiuni, reprezentând 74,63142% din capitalul social
al societăţii; 1.3 Articolul 8- va avea următorul conţinut:
„Repartizarea capitalului social şi a celor 729.209
acţiuni între acţionarii Societăţii este următoarea:
-Weybridge Holdings Limited, persoană juridică
cipriotă, cu sediul în Strovolou 77, Strovolos Centre,
ap./birou 303, Strovolos, P.C. 2018, Nicosia, Cipru,
înregistrată sub nr. 82132, deţinătoare a 544.219 de
acţiuni, în valoare totală de 1.001.362,96 lei, reprezentând 74,63142% din capitalul social al societăţii; -Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., persoană
juridică română, având sediul în Strada Serghei Vasilievici Rahnłaninov nr.46-48, sector 2, Bucureşti, deţinătoare a 101.737 de acţiuni, în valoare totală de
187.196,08 lei, reprezentând 13,95169% din capitalul
social al societăţii; -Deţinători persoane fizice a 83.153
de acţiuni, reprezentând 11,40318% din capitalul social
al societătii; -Persoane juridice deţinătoare a 100
acţiuni, reprezentând 0,01371% din capitalul social al
societăţii.” 2. Actualizarea actului constitutiv conform
deciziei luate de acţionari la punctul 1 din prezenta
ordine de zi. 3. Aprobarea mandatării Dlui Ştefănuţ
Cătălin Roman şi a Dnei Enache Costina Genoveva,
fiecare individual, pentru a încheia şi/sau semna în
numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare şi
Actul Constitutiv actualizat al Societăţii şi pentru a
efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare,
publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate şi a Actului Constitutiv actualizat,
precum şi pentru a depune, prelua acte şi semna în
acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu Oficiul
Registrului Comerţului şi alte entităţi publice sau
private. Acționarii pot participa fie personal, fie prin
reprezentant, prin acordarea unei procuri speciale altor
persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un
exemplar original al procurii speciale se va depune la
sediul social al Societății cu 48 de ore înainte de
adunare. Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Roman Ștefănuț Cătălin.
l CONVOCATOR: Consiliul de Administratie al Societatii Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, str.
Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, inregistrata la
ORCT Arges sub nr. J03/136/1991, avand CUI 162657,
convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 05.08.2021 ora 13:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul
actionarilor la sfarsitul zilei de 15.07.2021, considerata
data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea unor facilitati din Programul Guvernamental
IMM INVEST prin accesarea unuia sau mai multor
credite pentru realizarea de investitii sau credite/linii de
credit pentru capital de lucru, garantate de care
FNGCIMM. 2.Prezentarea, discutarea si aprobarea
situatiilor financiare ale semestrului I 2021. 3.Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.32/
29.06.2021 privind infiintarea unui punct de lucru
pentru desfacere produse din activitatea agricola. 4.
Imputernicirea persoanei desemnate de a afectua si
indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de
aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate , pentru a
semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului
Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi
ale adunarilor generale se pot consulta dupa data
aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al
Romaniei , partea a IV , la sediul societatii, intre orele

10-15. Conform art.1171 din Legea nr.31/1990, republicata, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul
social(denumiti in continuare “initiatori”) are/au
dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de
la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare
propus spre adoptare de adunarea generala si de a
prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii
generale. Propunerile privind introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si proiectele
de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de
copiile actelor de identitate valabile ale initiatorilor pot
fi depuse la sediul societatii din Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.08.2021”.
Conform art.1172 din Legea nr 31/1990, republicata,
fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind
punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului
pe website-ul societatii (www.catgroup.ro ). Intrebarile
actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta
sau servicii de curierat(la adresa mai sus mentionata),
fie prin mijloace electronice(la adresa de e-mail: office@
catgroup.ro). Pentru identificarea persoanelor care
adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa copii
ale documentelor care sa le ateste identitatea. La data
convocarii adunarii generale a actionarilor din
05.08.2021 numarul total de actiuni emise de societatea
Componente Auto SA este de 942.050 actiuni nominative. Pentru fiecare actiune detinuta la data de referinta
i se confera titularului de actiuni dreptul la un vot in
adunarea generala a actionarilor din 05.08.2021. Actionarii pot participa si vota la adunarea generala,
personal sau pot fi reprezentanti si prin alte persoane
decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau
generala, cu respectarea normelor impuse de catre
autoritatile de stat pentru prevenirea si raspandirea
infectarii cu virusul COVID. Formularele pentru
procura speciala se pot ridica de la sediul societatii
incepand cu 16.07.2021 si se vor depune in original la
sediul societatii pana cel tarziu la 03.08.2021 inclusiv. In
cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta se
convoaca o a doua adunare generala extraordinara a
actionarilor in data de 06.08.2021 ora 13,00 in acelasi
loc si cu aceeasi ordine de zi. Continutul convocarii este
disponibil si pe pagina proprie de internet: www.
catgroup.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la
sediul societatii, la telefon nr.0248/607125, int.161 sau
0771041978 sau prin e-mail la adresa office@catgroup.
ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie.
l CONPET SA. Convocator Consiliul de Administraţie al „Conpet” S.A. societate administrată în
sistem unitar, înfiinţată și funcţionând în conformitate cu legislaţia română aplicabilă, cu sediul social
în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare
fiscală RO 1350020, având capitalul subscris și
vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în
continuare „Conpet” S.A. sau “Societatea”), în
conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/
1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale
Legii nr. 24/ 2017 privind emitenţii de instrumente
financiare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, și ale altor
acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al

Societăţii, întrunit în ședinţa Consiliului de Administraţie din data de 30.06.2021 Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru
data de 04.08.2021, ora 10:00, la sediul Societăţii
Conpet S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1-3, judeţul Prahova, cu următoarea:
Ordine de zi: 1. Alegerea unui secretar al Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.). 2.
Revocarea dlui. Meșca Darius - Dumitru din funcţia
de administrator al societăţii Conpet S.A., urmare
renunţării acestuia la mandatul de membru în
Consiliul de Administraţie. 3. Numirea unui administrator provizoriu, cu o durată a mandatului de 4
luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare
și selecţie prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la
numirea de către A.G.O.A. a administratorului
provizoriu. 4. Aprobarea contractului de mandat ce
se va încheia cu administratorul provizoriu. 5. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului
Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea contractului de mandat al
administratorului provizoriu. 6. Prezentarea Notei
de Informare nr. 21208/ 25.06.2021 privind împlinirea termenului de prescripţie a dreptului acţionarilor la dividendele suplimentare, neridicate până la
data de 31.01.2021. 7. Aprobarea datei de ȋnregistrare 24.08.2021 propusă de Consiliul de Administraţie, cu ex date 23.08.2021. 8. Ȋmputernicirea
Președintelui ședinţei Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și
pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării administratorului și Hotărârii A.G.O.A. la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al
României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea
dreptului de a delega unei alte persoane mandatul
pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate. În cazul în care la data primei convocări a
A.G.O.A., respectiv 04.08.2021, ora 10:00, nu sunt
îndeplinite condiţiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în
data de 05.08.2021, ora 10:00 (a doua convocare), la
sediul Societăţii din Municipiul Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi. La A.G.O.A.
(prima convocare și a doua convocare) au dreptul să
participe și să voteze doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai Societăţii „Conpet” S.A. la
data de 26.07.2021 (data de referinţă) în Registrul
Acţionarilor Societăţii ţinut și eliberat de către
Depozitarul Central S.A. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu
și calificarea profesională a persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator al Societăţii Conpet
S.A. se va afla la dispoziţia acţionarilor începând cu
data de 05.07.2021, ora 10:00 la Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A., precum și pe website-ul Societăţii.
Lista se va actualiza periodic în măsura în care se
primesc propuneri în termenul menţionat, cel mult
o dată pe zi. Acţionarii Societăţii au dreptul de a
formula propuneri de candidaţi pentru ocuparea
posturilor de administratori, în condiţiile legii și ale
Actului Constitutiv al Societăţii. Propunerile vor fi
transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura
Societăţii „Conpet” S.A. de la sediul social al Societăţii, în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud.
Prahova, în plic închis, cu menţiunea: „Biroul
Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 04.08.2021”
sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă
încorporată, conform Legii nr. 455/ 2001 privind
semnătura electronică, la adresa actionariat@
conpet.ro, astfel încât să fie recepţionate până la
data de 23.07.2021 (inclusiv), acesta fiind termenul
limită până la care se pot face propuneri privind
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candidaţii pentru posturile de administrator. În ceea
ce privește candidaţii, fiecare propunere trebuie să
fie însoţită de cel puţin următoarele documente: (a)
Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă
experienţa și pregătirea profesională a acestuia și de
copia cărţii de identitate. (b) În cazul propunerilor
de candidaţi independenţi, documentele justificative
/ declaraţie pe proprie răspundere a candidatului, în
formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condiţiile și criteriile de independenţă
stabilite de lege. Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și
documentele și materialele de ședinţă sunt disponibile, atât ȋn limba română cât şi în limba engleză, pe
pagina de internet a Societăţii la adresa www.
conpet.ro, secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 04.08.2021, începând
cu data de 05.07.2021, ora 10:00, precum și la sediul
Societăţii (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de 05.07.2021, în zilele lucrătoare,
între orele 10:00 - 14:30. Acţionarii Societăţii pot
obţine, la cerere, copii ale documentelor informative
referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a
A.G.O.A. Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al Societăţii, are/ au dreptul: 1) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect
de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea „Conpet” S.A. în termen de cel mult 15 zile de
la data publicării convocării, respectiv până la data
de 19.07.2021, ora 13:00. 2) de a prezenta proiecte
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,
solicitările urmând a fi primite de către Societatea
“Conpet” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, respectiv până la data de
19.07.2021, ora 13:00. În cazul în care exercitarea
dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale determină modificarea ordinii de
zi din convocatorul publicat, Societatea va face
toate demersurile necesare pentru republicarea
convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi
completată/ revizuită înainte de data de referinţă
26.07.2021. În situaţia în care ordinea de zi a
adunării generale va fi completată/ revizuită, iar
acţionarii nu transmit împuternicirile speciale și/
sau formularele de vot prin corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot
prin corespondenţă transmise anterior completării/
revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare
doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe
ordinea de zi completată/ revizuită. Solicitările
privind introducerea unor puncte suplimentare pe
ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare
A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele
solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoţite de
justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre
adoptare de adunarea generală pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administraţie, cu respectarea termenelor
sus-menţionate și vor fi transmise prin orice formă
de servicii de curierat cu confirmare de primire,
direct la sediul „Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din
data de 04.08.2021” sau prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa
actionariat@conpet.ro. Acţionarii Societăţii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au
dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba
română sau în limba engleză, privind punctele de pe

ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi
transmise la sediul Societăţii din Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de
servicii de curierat cu confirmare de primire, direct
la sediul „Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848,
nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea
„Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din
data de 04.08.2021” sau prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa
actionariat@conpet.ro, până la data de 27.07.2021,
ora 10:00. Pentru identificarea acţionarului
persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului
legal al acţionarului persoană juridică sau entitate
fără personalitate juridică, care adresează întrebări
sau care face propuneri pentru completarea ordinii
de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor
anexa solicitării respective și copii ale documentelor
care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a
Societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţiunea
„Relaţia cu investitorii - Informaţii tranzacţionare
- Întrebări frecvente” precum și în secţiunea
„Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” A.G.O.A. din 04.08.2021. La A.G.O.A. pot participa
și vota numai acţionarii înregistraţi la data de referinţă 26.07.2021, personal sau prin reprezentanţi, în
baza unei împuterniciri speciale sau generale,
conform dispoziţiilor legale. Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi
disponibile începând cu data de 05.07.2021, ora
10:00, în limba română și în limba engleză, în
format electronic pe pagina de web a acesteia, la
adresa www.conpet.ro secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din
04.08.2021, și la sediul Societăţii, Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A., începând cu data de 05.07.2021, în
zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30. Împuternicirea specială va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar și numărul de acţiuni
deţinute, precum și instrucţiuni specifice de vot, cu
precizarea clară a opţiunii de vot „pentru” sau
„împotrivă” sau „abţinere” pentru fiecare punct
supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A.
Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi
puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. În situaţia discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de
zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea
acestora conform interesului acţionarului reprezentat. Acţionarul poate acorda împuternicire
generală valabilă pentru o perioadă care nu va
depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota
în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor
generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor
emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o
anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie. Împuternicirea generală
va putea fi acordată de acţionar, în calitate de client,
doar unui intermediar definit conform prevederilor
art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 privind
emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de
piaţă sau unui avocat. Împuternicirea specială în
original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și
împuternicirea generală semnată, înainte de prima
ei utilizare, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului
legal și însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată,
dată de reprezentantul legal al intermediarului sau
de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să
reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul
acţionar, în calitate de client, intermediarului sau,

după caz, avocatului și că împuternicirea este
semnată de acţionar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și
mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei
pentru participarea reprezentatului statului în
Adunarea Generală a Acţionarilor, în original, vor fi
depuse, în limba română sau în limba engleză, la
sediul „Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr.
1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de
adunare, respectiv până la data de 03.08.2021, ora
10:00, în plic închis, cu menţiunea: „Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din data de 04.08.2021” sau
se pot transmite cu semnătura electronică extinsă
încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001
privind semnătura electronică, până la aceeași dată
și oră antemenţionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de art.
125, alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare. În
cazul în care reprezentantul acţionarului/ acţionarilor este o instituţie de credit care prestează servicii
de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul
A.G.O.A., în condiţiile în care prezintă Societăţii,
până la data de 03.08.2021, ora 10:00, în original, o
declaraţie pe propria răspundere, semnată și după
caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituţiei
de credit, în care se precizează în clar, numele/
denumirea acţionarului în numele căruia instituţia
de credit participă și votează în cadrul A.G.O.A.,
precum și faptul că instituţia de credit prestează
servicii de custodie pentru respectivul acţionar pe
baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace
electronice de comunicare, fără a mai fi necesară
întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale
de către acţionar. Custodele votează în adunarea
generală a acţionarilor exclusiv în conformitate și în
limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având
calitatea de acţionari la data de referinţă de
26.07.2021. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă,
înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de
vot prin corespondenţă, disponibil începând cu data
de 05.07.2021, ora 10:00, în limba română și în
limba engleză, în format electronic pe pagina de
web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secţiunea
„Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” A.G.O.A. din 04.08.2021, precum și la sediul Societăţii, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu
data de 05.07.2021, în zilele lucrătoare, între orele
10:00 - 14:30. Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate și semnate de către acţionari persoane fizice și însoţite de copia actului de
identitate al acţionarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al
acţionarului persoană juridică, însoţite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant
legal. Calitatea de acţionar, precum și, în cazul
acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără
personalitate juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată în baza listei acţionarilor de la data
de referinţă/ de înregistrare, primită de Societate de
la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru
date diferite de data de referinţă/ de înregistrare, pe
baza următoarelor documente prezentate Societăţii
de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A.
sau de către participanţii definiţi conform legislaţiei
privind piaţa de capital, care furnizează servicii de
custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar și numărul de acţiuni deţinute; b)
documente care atestă înscrierea informaţiei privind
reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./
respectivii participanţi. În cazul în care datele
privind calitatea de reprezentant legal nu au fost
actualizate la Depozitarul Central de către acţionarul persoană juridică până la data de referinţă,
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dovada de reprezentant legal se face pe baza unui
certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului, în original sau în copie conformă cu
originalul, sau orice alt document emis de către o
autoritate competentă din statul în care acţionarul
este înmatriculat legal și care atestă calitatea de
reprezentant legal, emise cu cel puţin 3 luni înainte
de data publicării convocatorului. Documentele care
atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite
într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi
însoţite de o traducere realizată de un traducător
autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu
este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al
acţionarului. Formularele de vot prin corespondenţă, însoţite de documentele legale, vor trebui
transmise în original, în limba română sau în limba
engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu
confirmare de primire, direct la sediul „Conpet”
S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud.
Prahova, în plic închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din data de 04.08.2021” sau
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro,
până la data de 03.08.2021, ora 10:00. Formularele
de vot prin corespondenţă/ împuternicirile speciale
sau generale (împreună cu documentele însoţitoare
solicitate) care nu sunt primite la sediul Societăţii în
termenele indicate, respectiv până la data de
03.08.2021, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului și majorităţii ȋn A.G.O.A.
Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru
organizarea ședinţei A.G.O.A., din data de
04.08.2021 (prima convocare)/ 05.08.2021 (a doua
convocare) vor fi completate de prevederile legale
aplicabile întreprinderilor publice ale căror acţiuni
sunt tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare.
Având în vedere recomandările autorităţilor publice
române în legatură cu prevenirea/ limitarea răspândirii Covid-19, în măsura în care restricţiile impuse
pentru gestionarea situaţiei generate de Covid-19
vor fi menţinute, societatea Conpet S.A. reiterează
recomandările adresate acţionarilor, după cum
urmează: - să acceseze materialele de ședinţă
aferente ordinii de zi în format electronic, disponibile pe web-site societăţii la adresa www.conpet.ro,
link-ul Relaţia cu Investitorii/ Documente AGA/
A.G.O.A. 04.08.2021, atât în limba română, cât şi în
limba engleză, mai degrabă decât în format fizic la
sediul societăţii; - să voteze prin corespondenţă,
înainte de adunarea generală, prin utilizarea
Formularului de vot prin corespondenţă; - să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatură electronică extinsă încorporată, mai degrabă
decât transmiterea prin poștă sau prin curier la
Sediul Societăţii atunci când înaintează (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe
ordinea de zi a A.G.O.A., (ii) proiecte de hotărâre,
(iii) întrebări scrise înainte de A.G.O.A., (iv) Împuternicire pentru reprezentarea în A.G.O.A. sau (v)
Formular de vot prin corespondenţă. La nivelul
societăţii vor fi aplicate restricţiile legale în vigoare
la data desfășurării adunărilor generale ale acţionarilor, cu privire la limitarea numărului de participanţi la evenimente desfășurate în spaţii închise,
numai în funcţie de deciziile exprese adoptate de
autorităţi. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul „Conpet” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr.
1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel.
0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între
orele 08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Cristian
- Florin Gheorghe.

LICITAȚII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.
Olt, organizează, în conformitate cu prevederile Hotăr â r i i C o n s i l i u l u i L o c a l a l m u n . S l a t i n a n r.
182/18.05.2021, la data de 20.07.2021, ora 10.00, licitație
publică pentru închirierea spațiului destinat comerț
alimentație publică din incinta Clubului Nautic și de
Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor din lemn în
suprafață construită la sol de 27,35mp, iar suprafața
utilă de 23,65mp. Procurarea documentației pentru
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participarea la licitație se face de la Clubul Sportiv
Municipal Slatina cu sediul în mun. Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, persoană de
contact Cirstea Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail:
csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la
sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până la data
de 19.07.2021, ora 12.00.
l SCP Insolvein SPRL Timişoara, în calitate de lichidator al SC Pantera SA Jimbolia, jud.Timiș,
J35/112/1991, CUI: RO1849633, organizează licitație
publica cu strigare în fiecare zi de miercuri a fiecărei
săptămâni, începând cu data de 09.07.2021, ora 12.00,
la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, str.
Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, pentru vânzarea bunului
mobil constând în Autoturism Hundai IX35, an fabricație 2011, preț pornire 22.668Lei. Prețurile de pornire
a licitaţiei la aceste bunuri nu conţin TVA. Cei interesaţi
să participe la licitaţia publică cu strigare vor achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar indicat mai sus. Toţi cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile licitate să anunţe lichidatorul
judiciar, înainte de data stabilita pentru licitaţie
(09.07.2021) sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi in
seama după aceasta dată. Alte informaţii le puteţi afla
de la lichidatorul la tel. 0256.206.661.
l Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani,
str.Codrului, nr.16, jud.Botoşani, tel.: 0331/710.613
/0331/710.614, e-mail: info@dspsabotosani.ro, cod fiscal
RO25973921, organizează în data de 20.07.2021, ora
10.00, licitaţie publică pentru Spații sub Tribuna Stadionului Municipal din Municipiul Botoşani apartinând
domeniului public al municipiului Botoşani conform
H.C.L.112/30.04.2020 și temeiul legal
O.U.G.57/03.07.2019 în număr de 7 spații cu destinaţia
garaje și 4 spații destinate altor activități cu suprafaţa
totală de 368,12mp conform caietului de sarcini. Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în
caietul de sarcini. Modalităţile de intrare în posesie a
documentaţiei de atribuire se pot obţine la cerere prin
intermediul Servicului Financiar Contabilitate, de la
Sala Polivalenta „Elisabeta Lipa” str.Mihai Eminescu,
nr.15A, localitatea Botoşani, judeţul Botoşani. Preţul
documentaţiei de atribuire este de 100 lei/exemplar și se
achită numerar la Serviciul Financiar Contabilitate
-Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa” str.Mihai Eminescu,
nr.15A, localitatea Botoşani, judeţul Botoşani. Data
limită până la care se pot solicita clarificări este
09.07.2021, ora 16.00. Informaţii privind ofertele: Data
limită pentru depunerea ofertelor este 19.07.2021, ora
16.00, la Serviciul Financiar Contabilitate -Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa” str.Mihai Eminescu, nr.15A,
localitatea Botoşani, judeţul Botoşani. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior şi
unul interior. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor
se va desfăşura la data 20.07.2021, ora 10.00, Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa”, str.Mihai Eminescu, nr.15A,
localitatea Botoşani, judeţul Botoşani. Soluţionarea
litigiilor este de competența Tribunalului Botoşani,
Secţia de Contencios Administrativ, str.Maxim Gorki,
nr.8, judeţul Botoşani, tel: 0231/511.739, fax:
0231/531.832, e-mail: tr-botosani@just.ro.
l Cabinetul Individual De Insolvenţă Brănici Marius în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei Volei Club
Municipal Piatra Neamț aflată în procedura de faliment
conform Sentinței civile nr. 7/12.01.2021 pronunțată de
Tribunalul Neamț în dosarul nr. 164/103/2020, anunță
organizarea selecției de oferte privind contractarea de
servicii expertiză în specialitatea ,,Topografie cadastru
și geodezie”, respective ,,Evaluarea bunurilor imobile”,
în vederea întocmirii documentației necesare intabulării, respectiv evaluării următoarelor bunuri imobile –
garsoniere – situate în mun. Piatra Neamț la adresele
str. Aleea Ulmilor nr. 31, bloc C16, sc. A, et. III, ap. 18,
jud. Neamț, respectiv, str. Mihai Viteazul nr. 42, bloc A2,
sc.A, ap. 33, jud. Neamț, aparținând debitoarei. Oferta
va cuprinde onorariul solicitat, inclusiv mențiunea
privind regimul TVA aplicabil ofertantului, și termenul
asumat de execuție a lucrării. Ofertele se vor transmite
către lichidatorul judiciar prin intermediul unuia dintre
următoarele mijloace de comunicare: fax –
0232.706.880.
l Sierra Quadrant S.P.R.L. lichidator judiciar al
ROMBET S.A., anunță organizarea rundei 1 de vanzare
prin negociere directa, conform Legii nr.85/2006 pentru

vânzarea terenurilor falitei, după cum urmează: Teren
intravilan arabil comuna Nufăru. Proprietate compusă
din 14 loturi de teren învecinate, amplasate în intravilanul comunei Nufaru, judetul Tulcea, cu suprafața
totală de 142.812 mp destinate dezvoltării unui proiect
imobiliar turistic pe malul Dunării, la prețul de
1.500.000 euro, fara tva. Negocierea directa se va desfasura direct sau prin intermediul platformei https://licitatii.sierraquadrant.ro. Termenul de ofertare: 20 de zile
calendaristice de la data aparitiei anuntului de negociere directa in ziar. Data limita apare pe site. Orice
persoana interesata poate oferta direct pe site sau prin
email în termenul indicat în anunt. În cazul inregistrarii
a minim doua oferte în acest interval, Lichidatorul va
organiza licitatie inchisa cu ofertantii acceptati. Pentru
a fi acceptata oferta trebuie sa îndeplinească condițiile
minimale menționate in regulamentul afișat pe site.
Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori,
debitor si orice persoană fizică sau juridică interesată în
cauză. Relaţii la tel. 0234/510676. E-mail: office.sprl@
sierraquadrant.ro. Componenta si descrierea Terenului,
precum si conditiile formale de inscriere la procedura
de negociere se regasesc in caietul de sarcini care poate
fi solicitat de la lichidatorul judiciar. Nu sunt acceptaţi
la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de
societatea Rombet SA. Vizionarea imobilelor scose la
vanzare se realizeaza de luni pana vineri pana in
preziua implinirii termenului, cu anuntarea prealabila a
lichidatorului judiciar. Prezentul anunt constituie si
notificare catre creditori, debitor si orice persoana fizica
sau juridica interesata in cauza. www.sierraquadrant.ro;
office.sprl@sierraquadrant.ro tel. 0234/510624.
l Debitorul Anconi Construct SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1. Skoda Octavia, nr. Inmatriculare B-06-POU, an fabricatie 2008, pret pornire licitatie –1.050,00 Euro exclusiv TVA; 2. Dacia Logan, nr.
inmatriculare B-05-POU, an fabricatie 2005, pret
pornire licitatie –450,00 Euro exclusiv TVA; 3. Fiat
Punto, nr. Inmatriculare B-74-BMK, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie –480,00 Euro exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in mod individual. 4. Bunuri mobile
de tip mijloce fixe apartinand Anconi Construct SRL in
valoare de 3.924,9 Euro exclusiv TVA. Bunuri mobile de
tip mijloce fixe se vand in bloc sau individual. Pretul de
pornire al licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe apartinand Anconi
Construct SRL reprezinta 30% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare, listele
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. Pretul
Caietului de sarcini pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace este fixe de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata
de: -consemnarea in contul nr. RO02 BUCU 1081 2159
5197 1RON deschis la Alpha Bank Romania, cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care se liciteaza;
-achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO
43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia
din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, cam.502-505, sector
1. Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile de tip
mijloace fixe, prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 19.07.2021, ora 15:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 26.07.2021; 02.08.2021; 09.08.2021; ora
15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam.502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1. Renault Clio, nr. inmatriculare DB-06-WEL, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie –750,00 Euro exclusiv TVA; 2. Citroen C5 nr.
inmatriculare DB-08-EKV, an fabricatie 2001, pret
pornire licitatie –330,00 Euro exclusiv TVA; Autoturismele se vand in mod individual. 3. Bunuri mobile de tip
mijloce apartinand Tehnofarm Valleriana in valoare de
2.170,28 Euro exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip
mijloace apartinand Tehnofarm Valleriana SRL repre-

zinta 30% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata
in Raportul de Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in
prealabil la 021.318.74.25. Pretul Caietului de sarcini
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip
mijloace este de 500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea
la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul
nr. RO76BREL0002001680810100 deschis la Libra
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile pentru
care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK – Sucursala Dorobanti sau in
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti
nr.71, et.5, cam.502-505, sector 1. Pentru autovehicule si
pentru bunurile mobile de tip mijloace, prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de 15.07.2021, ora 15:30, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 22.07.2021,
29.07.2021, 05.08.2021, 12.08.2021 ora 15:30. Toate
sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam.502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Serviciul Public Administrare
Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Piața Mică, nr.22, județul Sibiu, telefon
0269/208.958, fax 0269/208.949, E-mail: bazesportive@
sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: spațiu neamenajat în suprafață de
2,00mp, situat în cadrul Complexului de agrement
Lacul lui Binder din Sibiu, Str.Lacul lui Binder, FN,
județul Sibiu, pentru amplasarea a două automate
pentru vânzarea de băuturi calde sau de gustări și
băuturi reci, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în temeiul legal al O.U.G. nr.57/03.07.2019,
art.332-333 și H.C.L. nr. 183/27.05.2021. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de
Agrement al Municipiului Sibiu. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului
Sibiu, Piața Mică, nr.22, Camera 11, Sibiu, județul Sibiu.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50,00 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Serviciului Public
Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.07.2021, ora 13.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
23.07.2021, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Serviciul Public Administrare Baze Sportive și
de Agrement al Municipiului Sibiu, Piața Mică, nr.22,
Camera 11, Sibiu, județul Sibiu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depune
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
27.07.2021, ora 09.00, la sediul Primăriei Municipiului
Sibiu, Str.Samuel Brukenthal, nr.2, Sala 313, județul
Sibiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu, Str.Ocnei, nr.33, județul Sibiu, telefon
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
01.07.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Muzeul Național Bran, Str.Aurel

Stoian, nr.14, județul Brașov, telefon 0268/238.336, fax
0268/238.335, Email: muzeulnationalbran2019@gmail.
com, cod fiscal 5380628. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 7 parcele, în suprafaţă totală de 59,06mp, din
domeniul public al statului, în temeiul O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.333-332, administrate de Muzeul
Național Bran, conform caietului de sarcini, prevăzute
în H.G.502/25.06.2020, localizate în Piața I.G.Stoian,
nr.5, pe care se vor amplasa chioșcuri -construcții provizorii, în vederea desfăşurării de activități comerciale
specificate în caietul de sarcini. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalit[țile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere la sediul instituției, la Recepția Muzeului. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de la
Recepția Muzeului Național Bran, situat în Bran, Str.
Aurel Stoian, nr.14, județul Brașov. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 50 lei /exemplar și se
achită cash la Recepția Muzeului. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarific[rilor: 15.07.2021, ora 12.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 23.07.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Muzeul Național Bran,
localitatea Bran, Str.Aurel Stoian, nr.14, județul Brașov.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.07.2021, ora 09.00, Muzeul Național
Bran, localitatea Bran, Str.Aurel Stoian, nr.14, județul
Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Brașov -Secţia Comercială, de
Contencios Administrativ și Fiscal, cu sediul în Brașov,
B-dul 15 Noiembrie, nr.45, județul Brașov, telefon
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.07.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei Clejani, cu
sediul în comuna Clejani, sat Clejani, Str.Principală,
nr.62, județul Giurgiu, telefon/fax 0246/261.176, e-mail:
clclejanigr@yahoo.com, cod fiscal 5026702. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: imobil înscris în CF nr.32046
format din: teren intravilan în suprafaţă de 415mp,
având categoria de folosință curți-construcții și
construcții C1 în suprafață de 83mp cu destinaţia de
magazin și C2 în suprafață de 15mp cu destinaţia de
anexă, situat în sat Podu Doamnei, Șos.Doamnei, nr.68,
comuna Clejani, județul Giurgiu, imobil aparţine domeniului privat al Comunei Clejani, conform H.C.L. nr.
32/30.06.2021 și prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.57/03.07.2019 privind codul administrativ. 3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La
cerere la sediul instituției, Registratura Primăriei
Comunei Clejani. 3.2. Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Clejani, Str.Principală, nr.62, județul Giurgiu. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 50Lei și se achită în
numerar la Casieria Primăriei Comunei Clejani, Str.
Principală, nr.62. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.07.2021, ora 14.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
23.07.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Clejani, cu sediul în
comuna Clejani, sat Clejani, Str.Principală, nr.62,
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: se depun într-un singur exemplar,

în două plicuri sigilate-unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 23.07.2021, ora 13.00, la sediul
instituției Primăria Clejani, comuna Clejani, sat
Clejani, Str.Principală, nr. 62, județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu,
Giurgiu, Str.Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon/
fax 0246/217.492, e-mail: registratura_tr@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 01.07.2021.
l Primăria Comunei Săpoca, județul Buzău, organizează în data de 23 iulie 2021, orele 09.00, la sediul său
o „licitație publică deschisă” cu oferte în plic închis în
vederea concesionării a două terenuri în suprafață de
500mp și respectiv de 422mp pentru construirea a două
locuințe proprietate personală. Terenurile cu suprafețele
menționate sunt amplasate în intravilanul comunei
Săpoca, sat Mătești, Tarlaua 51, Parcela nr. 1082 și fac
parte din domeniul privat al comunei. La licitație poate
participa orice persoană fizică care cumpără documentația de atribuire în cuantum de 20Lei și achită la Casieria primăriei taxa de participare în cuantum de 30Lei
precum și garanția de participare în cuantum de 50Lei
pentru terenul în suprafață de 500mp și de 42Lei pentru
terenul în suprafață de 422mp. Nivelul minim al redevenței de la care va porni licitația este de 1.00 leu/mp/
an. Ofertele se depun la sediul concedentului până la
data de 22 iulie 2021, în fiecare zi lucrătoare între orele
08.00-15.00, cu excepția zilelor de vineri când ofertele
vor fi depuse între orele 08.00-12.00. Informații suplimentare se pot obține de la sediul concedentului și la
număr de telefon 0238/528.144.
l Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu
sediul în str.Aviator Popișteanu, nr.46, sector 1, București, informează furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive
asistive din județul Ilfov asupra deschiderii procedurii
de contractare în luna iulie 2021. Procesul de contractare se va desfășura după următorul calendar: -Primirea
şi înregistrarea cererilor de contractare și a documentelor -12.07.2021-14.07.2021; -Verificarea dosarelor de
contractare depuse -15.07.2021; -Afişarea listei dosarelor respinse la contractare -16.07.2021, ora 10.00;
-Primirea și înregistrarea contestațiilor -16.07.2021, ora
12.00; -Soluţionarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor -16.07.2021; -Negociere spitale -21.07.2021; -Încheierea și semnarea contractelor -27.07.2021-30.07.2021.
Furnizorii vor transmite cererile și documente de eligibilitate necesare încheierii contractelor doar în format
electronic, la adresele de email afișate pe site-ul CAS
Ilfov. Documentele transmise în format electronic vor fi
asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a
reprezentantului legal al furnizorului, acesta fiind
răspunzâtor de realitatea și exactitatea documentelor
transmise. Toate documentele vor fi transmise în format
PDF.

PIERDERI
l Pierdut Carnet de student, pe numele Lupu Ion
Eduard, eliberat de UPG Ploiești. Îl declar nul.
l Pierdut polițe Omniasig 135768000: B230147..230150;
F2456417; F246379; F2409089; F2380345, F2456417;
F246379; F2409089; F2380345, 135861000: J72534;
135832000: B306005; B312853; F2499663, 135000774:
B312879, 135992000: G905560; 135000096: G939451;
G973386; G949707; I47742.
l Pierdut Certificat de înscriere a persoanei juridice
fără scop patrimonial nr. 10 din data de 26 februarie
2010 emis de judecătoria Râmnicu Vâlcea sub nr.
2339/288/2010 din 01 martie 2010 pentru Asociaţia
“ATARAXIA” cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada
Daniil Ionescu, nr. 26, judeţul Vâlcea. Se declară nul.
l Transilvaneanu C. Mandita Întreprindere Individuala declara pierdute și nule urmatoarele: Certificatul
de înregistrare cu numărul de ordine în registrul comerțului F39/418/11.11.2020, seria B nr. 4142401, CUI
43315495 și Rezoluția nr. 7362/11.11.2020 împreună cu
toate certificatele constatatoare.

